PERSBERICHT
NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN
DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN
OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAAR DE PUBLICATIE
ERVAN ONGEOORLOOFD ZOU ZIJN
Greiner AG bevestigt dat Europese Commissie fase IIonderzoek van voorwaardelijk openbaar overnamebod op
Recticel SA opent
Kremsmünster, Oostenrijk, 26 november 2021. Greiner AG bevestigt dat de Europese
Commissie een fase II-onderzoek heeft geopend naar het voorwaardelijk
openbaarovernamebod op Recticel SA (Euronext: REC). Een fase II-onderzoek duurt tot 90
werkdagen, plus mogelijke verlengingen. Greiner zal tijdens het onderzoek in gesprek blijven
met de diensten van de Europese Commissie.
Zoals meegedeeld op 15 november 2021, zal Greiner haar standpunt ten aanzien van de
opschortende voorwaarden uiterlijk bij de bekendmaking van de resultaten van de Initiële
Aanvaardingsperiode heroverwegen (zoals hieronder vermeld). Indien Greiner geen afstand
doet van de opschortende voorwaarde dat reglementaire fase I-goedkeuringen moeten
worden verkregen, vervalt het bod aan de aandeelhouders van Recticel. In dat geval zal
Greiner constructief met de Commissie samenwerken om fase II-goedkeuring te verkrijgen en
is zij voornemens om een nieuw bod uit te brengen om een meerderheid van de Recticelaandelen te verwerven indien en zodra goedkeuring inzake concentratiecontrole is verkregen.
Indien Greiner afstand doet van de opschortende voorwaarde dat reglementaire fase Igoedkeuring vereist is en het bod sluit, zal Greiner, overeenkomstig de huidige regelgeving
inzake concentratiecontrole de ingebrachte aandelen mogen verwerven maar de stemrechten
niet mogen uitoefenen totdat goedkeuring is verleend.
Wat betreft de overeenkomst tot aankoop van aandelen met Compagnie du Bois Sauvage,
zoals gepubliceerd in het prospectus van 5 oktober 2021, wordt de overeenkomst ook
onderzocht door de Europese Commissie vanuit het oogpunt van concentratiecontrole,
hoewel haar beslissing geen opschortende voorwaarde vormt. Indien de verkoop door de
Europese Commissie wordt verboden, zal Greiner de aandelen van Bois Sauvage verwerven
met het oogmerk om meteen aan een of meer derde partijen, minstens het aantal aandelen
in Recticel verworven van Bois Sauvage te verkopen als nodig voor de naleving van de
toepasselijke wetgeving inzake concentratiecontrole. Bijgevolg zal Greiner in elk geval
verplicht zijn de transactie te voltooien voor zover dit is toegestaan krachtens de wetgeving
inzake concentratiecontrole en zal zij aandeelhouder van Recticel worden (dus onder een
niveau dat aanleiding zou geven tot een verplichting tot mededingingsrechtelijke
aanmeldingen). De overdracht van de eigendom van de aandelen aan Greiner zal pas
plaatsvinden bij de afronding van de verkoop, die nu in de eerste helft van 2022 wordt
verwacht. In afwachting van de voltooiing van de verkoop zal Bois Sauvage het stemrecht
blijven uitoefenen dat aan de aandelen in Recticel is verbonden.
Greiner kondigt tevens aan dat de Initiële Aanvaardingsperiode van het voorwaardelijk
openbaar overnamebod zal lopen tot 7 januari 2022, in plaats van 17 december 2021. Deze
verlenging zal ervoor zorgen dat er twee weken verstrijken tussen de
aandeelhoudersvergadering die door Recticel SA is bijeengeroepen voor 24 december 2021
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en het einde van de aanvaardingsperiode, zoals vereist door de regels inzake openbare
overnamebiedingen. Op basis daarvan wordt verwacht dat de resultaten van de Initiële
Aanvaardingsperiode op 14 januari 2022 zullen worden bekendgemaakt.
Een aanvulling op het prospectus zal naar verwachting worden gepubliceerd na de
aandeelhoudersvergadering op 6 december 2021.

Juridische disclaimers
Dit persbericht mag niet worden gepubliceerd, gedistribueerd of verspreid in enig land of
gebied waar de publicatie ervan of de aanbiedingen waarnaar in dit persbericht wordt
verwezen, onwettig zouden zijn of waar de registratie of enige andere deponering van
documenten vereist zou zijn. Iedereen die in het bezit is van dit persbericht moet zich
onthouden van het publiceren, distribueren en verspreiden ervan in de betrokken landen en
gebieden.
Dit persbericht mag niet worden gepubliceerd, gedistribueerd of verspreid in de Verenigde
Staten, Canada, Australië of Japan. Het openbare overnamebod waarnaar in dit persbericht
wordt verwezen, zal niet, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden verruimd naar de Verenigde
Staten en zal geen gebruikmaken van jurisdictionele middelen (zoals de postdiensten,
telefoonnetwerken, financiële markten, het internet of enige andere middelen) van de
Verenigde Staten. Dit persbericht vormt geen verruiming tot de Verenigde Staten, Canada,
Australië of Japan van enig in dit persbericht genoemd bod.
Bovendien vormt of maakt dit persbericht geen deel uit van een aanbod tot verkoop en vormt
evenmin een uitnodiging tot het plaatsen van een order tot aankoop van financiële
instrumenten in de Verenigde Staten of in enig ander rechtsgebied.
Dit persbericht is een vertaling van de oorspronkelijke Engelse versie. Bij discrepanties tussen
de Engelse en Nederlandse versie van het persbericht, zal de Engelse versie primeren.
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++++
Greiner
Greiner heeft zijn hoofdkantoor in Kremsmünster, Oostenrijk en beschikt over vier operationele divisies,
bestaande uit Greiner Packaging, Greiner Bio-One, Greiner Extrusion en NEVEON (voorheen Greiner
Foam). Greiner is een van de toonaangevende producenten van schuim en verwerkers van kunststoffen
voor de verpakkings-, meubel-, sport-, automobiel-, medische technologie- en farmaceutische sectoren.
Het behoort ook tot de topfabrikanten van extrusielijnen, gereedschappen en volledige
profielextrusiefabrieken. In het boekjaar 2020 behaalde Greiner een omzet van 1,930 miljard EUR en
beschikte het over een personeelsbestand van ongeveer 11.000 werknemers op 139 locaties in 34
landen. De CEO van Greiner is Axel Kühner en zijn CFO is Hannes Moser. www.greiner.com
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